
 

1 
 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO FÓRUM 
CAPIXABA DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 

 
DATA:  

31/08/2022 

HORÁRIO: 
10h30 às 11h35 

LOCAL:  

Auditório Procon – Av. Jerônimo Monteiro, nº 
935, Centro – Vitória/ES  

1- Abertura e verificação do quórum;  

2- Eleição e posse da nova Coordenação Geral do FCCBH para o mandato 2022/2024, 

conforme o EDITAL SIMPLIFICADO DO PROCESSO ELEITORAL, que foi publicado 

no site da Agerh. 

Aos trinta e um dias de agosto de dois mil e vinte e dois, às dez horas e trinta minutos, no 

auditório Procon – Av. Jerônimo Monteiro, nº 935, Centro – Vitória/ES, reuniram-se membros 

do fórum capixaba de bacias hidrográficas para tratar da eleição e posse da sua nova 

coordenação geral. A reunião contou com a presença de: Élio de Castro Paulino e Jândia 

dos Reis (CBH Jucu), Maurício Vieira Gomes (CBH Rio Novo), Ermerson Rodrigues 

Machado (CBH São Mateus), Poliana Peroni Carminati (CBH Barra Seca e Foz do Rio 

Doce), Flavia da Penha Gomes e Gerson de Freitas (CBH Santa Maria do Doce), Ana 

Eloisa Sorrilha e Paulo Breda (CBH Rio Itapemirim), Paulo Sergio Barcelos Pimentel 

(CBH Litoral Centro Norte), Alex Geaquinto Leal (CBH Pontões e Lagoas), Brenda 

Rebonato de Oliveira (CBH Itaúnas), José Roberto Jorge (DPI – Agerh),  Walquiria Ana 

Soares, Jamila Silva e Suellen Xavier (Coaps - Agerh). Após verificação positiva de quórum, 

o sr. Paulo Breda deu a palavra ao sr. José Roberto Jorge que fez a saudação inicial e desejou 

uma boa eleição a todos. Em seguida, sr. Elio de Castro citou o Regimento Interno que foi 

publicado no site da Agerh e enfatizou que cada comitê presente tem direito a um voto. 

Lembrando que a votação se faz por segmento: usuário, poder público e sociedade civil. Antes 

de dar início a votação, sr. Mauricio Vieira questionou à coordenação atual sobre o efetivo 

legado que a mesma deixou neste período de mandato. Paulo Breda citou a implementação e 

utilização dos instrumentos de gestão (PROCOMITÊ). Elio de Castro citou que o Espírito Santo 

foi o segundo estado a assumir o PROCOMITÊ, foi no fórum que se iniciou as discussões 

sobre o apoio a secretaria executiva aos comitês (COAPS), implantação do carro para 

utilização dos CBH’s e também foi através do fórum que foi protocolado no tribunal de contas 

o documento sobre audiência pública da gestão de recursos hídricos no ES. Paulo Breda 

tomou a palavra e solicitou que os segmentos se dividissem em grupos para realizarem a 

votação entre si. Minutos depois, Paulo Breda chamou novamente os presentes para apuração 
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dos votos. Sra. Jândia dos Reis foi escolhida com dois votos para assumir o segmento de 

usuário; Sra. Poliana Peroni com quatro votos foi eleita para o segmento do poder público e 

Ana Eloisa Sorrilha com cinco votos, foi escolhida para assumir o posto de Sociedade civil. Sr. 

Mauricio Vieira teve um voto neste segmento. Após definição dos segmentos, Sr. Elio de 

Castro solicitou que as eleitas se reunissem novamente em conjunto para definir a função de 

cada uma dentro da coordenação geral do fórum. Em seguida, a decisão acordada entre as 

eleitas foi: Ana Eloisa Sorrilha assumiu a Coordenação Geral, Poliana Peroni, a vice – 

coordenação e Jândia dos Reis, a Secretária Executiva. Os presentes parabenizaram a nova 

composição da coordenação do fórum, desejaram um bom mandato e se colocaram à 

disposição do que precisarem. Aproveitando a reunião e a presença da Walquiria Soares, 

Coordenadora da COAPS, sr. Paulo Pimentel tomou a palavra, dizendo que não somente os 

comitês, mas também o fórum capixaba de bacias precisa do apoio da Agerh. Disse que se 

sente mais vigiado pela Agerh do que apoiado e muitos problemas que são encaminhados não 

são solucionados por parte dela. Fez uma crítica, dizendo que no período que ficou à frente 

no LCN, vários representantes institucionais da Agerh passaram pelo comitê de forma rápida, 

o que prejudicou a continuidade dos trabalhos. E atualmente o Ângelo Antonio Campos está 

representando a instituição e disse que espera que ele ‘’abra a boca porque ele não fala’’. 

Walquiria Soares respondeu dizendo que as demandas que são repassadas à Agerh são 

trabalhadas na medida do possível e quanto à crítica ao representante institucional, disse que 

repassará a fala do presidente do comitê ao servidor Ângelo Campos. Após eleição e posse e 

sem mais nada a tratar, o presidente desta reunião, sr. Paulo Breda, deu por encerrada a 

deliberação às onze horas e trinta e cinco minutos. Esta Ata foi lavrada por mim, Jamila Silva, 

em suporte à Secretaria Executiva do Fórum Capixaba dos Comitês de Bacias Hidrográficas - 

FCCBH.  

 

__________________________________________ 

Jândia dos Reis 
Secretário Executivo do FCCBH 

 
 


